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CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ    

    

El projecte és la fase final de la carrera. És on he pogut aplicar part dels coneixements 

adquirits durant aquests anys d’estudi.  

A més a més, per mi també ha significat una nova manera de treballar, diferent a la fins ara 

executada en l’escola. Tan per les grans dimensions que abrasa el  projecte, com per el contacte directe 

amb les  persones: com la propietària i familiars de la Casa Serra Casa Cuadrada, com guies, professors, 

historiadors, arquitectes, arxivers, bibliotecaris... Ha comportat que conegués nous llocs de consulta i 

com a conseqüència m’introduís en un nou àmbit per mi i connectés amb el passat per mitjà de la 

documentació actual i sobretot per la documentació original de l’època. Comportant un treball 

d’investigació ja que, hi ha molts pocs llibres publicats sobre en Joan Rubió i Bellver i tots ells amb 

referències bibliogràfiques a Solà-Morales.  

 

Gran part de la documentació cercada és inèdita, i dispersada per diversos arxius; desordenada 

dins un possible ordre. Després del treball d’investigació realitzat, el resultat ha sigut satisfactori, ja 

que he cercat dades noves i n’he completat d’altres: 

o He trobat una nova data, diferent a la fins ara anomenada: Rubió entra a treballar 

com arquitecte a la diputació a partir del 1920 (contraria al 1906). 

o H e trobat dues jubilacions de Rubió, la primera com a conseqüència de la Guerra 

civil. Rubió es va haver d’amagar en diversos llocs de Catalunya per ser escapat de la 

persecució que va ser objecte, condemnat a mort dues vegades. Un cop acabada la 

guerra Rubió tornar a exercir el càrrec d’arquitecte en la Diputació fins a la seva 

jubilació definitiva del 1943. 

o Per altra banda he recollit totes les dades de les obres de Rubió per tal de fer una 

cronologia de les seves obres més importants. 

 

M’atreviria a definir a en Rubió i Bellver  en deu paraules: 

Arquitecte, Religiós, Catalanista, Observador, Estudiós, Analista, Pensador, Teoritzador, 

Estructuralista i Racionalista. 

Arquitecte: d’una gran varietat de tipologia d’obres: esglésies, capelles, escoles, edificis 

unifamiliars i plurifamiliars, fàbriques.. 

Religió: professa el catolicisme. 

Catalanista: com a ciutadà i com a polític, entra a formar part de la Lliga Regionalista 

Observador: de l’època en què viu, tan a Catalunya com a fora. 

Estudiós: treball de la pedra en sec, entre d’altres. 

Pensador: conferències i textos inèdits  

Analista: sobre les construccions antigues 

Teoritzador: va teoritzar les idees gaudinianes  

Estructuralista: per les seves obres i textos, com el de la conferència de la catedral  a Palma de  

Mallorca 

Racionalista: construeix una arquitectura basada en la raó. 

 

Rubió neix a Reus. La seva família es trasllada a Barcelona per tal de què els seus fills puguin 

estudiar. On Rubió estudia per arquitecte. Influenciat per la seva mare és acollit en el taller Gaudí on 

comença de deixeble i més tard passarà a ser un col·laborador de Gaudí. Possiblement influenciat per 

les discrepàncies amb Jujol, abandona el taller Gaudí, que aquest el recomanarà per entrar en la lliga 

regionalista on coneixerà a Prat de la Riba i a partir d’aquest treballarà a la Diputació fins al 1943, 

data de la seva jubilació. 

Quan Rubió es va posar a treballar de forma privada com arquitecte,  ho feu amb part amb 

influència de Gaudí, en quan  al  maó vist, a l’ús de la ceràmica trossejada..  però, en quan a l’aspecte 

estructural, i en general en el compositiu es va apartar de les directrius gaudinianes, substituït per  

aspectes de la seva collita. També va rebre influències foranees com en son un exemple les influències 

Holandeses per part de Peter Josephus Hubertus Cuypers. 

 

A més a més Rubió en l’àmbit de l’arquitectura apart de dedicar-se a la construcció també es 

dedica a la part teòrica, a teoritzar la teoria del gaudinisme,  a donar conferències: sobre la catedral de 

Mallorca, sobre la Sagrada Família, sobre l’arquitectura cristiana al col·legit de Loyola, a fer estudis i 

plasmar-los en escrits per exemple l’estudi fet sobre la pedra en sec, textos inèdits (trobats en l’arxiu 

històric COAC) com l’Anàlisi de la unitat, Relacions entre l’ideal i la tècnica en la gènesis de 

l’arquitectura catalana, Les quantitats de la matèria, Anàlisis de la complexitat i la Unitat de la 

forma plàstica. 

 

Les obres efectuades a Reus, venen per encàrrec de Antoni Serra Pàmies. Amb qui hi tenia 

lligams familiars. Serra era doncs propietari de la Casa Serra Casa Cuadrada de la qual ha estat 

d’objecte en aquest estudi. Del qual l’he analitzat i realitzat un aixecament de plànols; ha sigut una 
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feina laboriosa, en part perquè en l’edifici hi resideixen, i en part perquè prendre mides una  persona 

sola resulta més costos.  

Es pot definir l’edifici com a noucentista, des del punt de vista de la façana; les columnes, els 

capitells, el coronament i la simetria son un clar model  de la utilització de formes clàssiques. La façana 

està realitzada entera de pedra on hi destaca el cos central per sobre del conjunt. 

 La casa es considera avantguardista per l’ús del formigó en gran part de l’estructura, ja que a 

Catalunya, fou un dels primers indrets d’Espanya on es van assajar les tècniques del formigó en massa  

i armat a gran escala.  

També destaca per l’equip complert d’instal·lacions, electricitat, parallamps, montacargues, 

aigua, calefacció. Per la cura per la lluminositat. Per la cura per la simetria tan interior com exterior 

El Pis Principal realça per sobre de l’edifici, on hi ha la Sala hexagonal que fa de distribuïdor, 

el menjador amb estil barroc influenciat per l’arquitectura espanyola nacional.   

 

Arribant en aquest últim punt, vull remarcar que aquest any ha estat un any d’estudi intens. 

On he aplicat els coneixements adquirits durant la carrera, n’he après de nous i he après a treballar 

d’una forma diferent. 


